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املدخل

�حلمد �هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �ملر�صلني حممد بن عبد�هلل وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد:
�أي جمال من جماالت �لعمل و�خلربة ميثل  فاإن �العتماد على �ملخت�صني ملمار�صة �لعمل �الإ�رش�يف و�لقيادي يف 
حاجة طبيعية، وذلك لتفهم ه�ؤالء �ملخت�صني لفل�صفة �لتخ�ص�ص ومطالبه ومطالب �إد�رته وطرقها؛ لذلك فال ن�صتغرب 
�أن يت�صنم �الأطباء �أو �ملهند�ص�ن �أو �لت�رشيعي�ن وخالفهم من خمت�صي �ملهن �الأخرى �أعماال �إ�رش�فية وقيادية يف قطاع 

كل منهم.
�لرتبية و�لتعليم يف  ـ يف وز�رة  �لتعليمية  �ل�ظائف  ـ �صاغلي  بالرتب�يني  فاإن �حلاجة قائمة لال�صتعانة  ومن هنا 
�لعمل �الإ�رش�يف ؛ الإد�رة وت�صيري قطاع �لتعليم وه� �لقطاع �لذي يتطلب �ال�صطالع مبهام ج�صيمة يف �لتخطيط و�ملتابعة 
و�الإ�رش�ف و�لتنفيذ و�لتق�مي وعمليات �لتج�يد و�لتط�ير؛ وذلك �صعيًا لتحقيق ر�صالة وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�أهد�فها 

�ملنبثقة من �صيا�صة �لتعليم باململكة.
منطقة وحمافظة  كل  كبرية وممتدة يف  قطاعات  يتبعه  كبري�  قطاعا  و�لتعليم متثل  �لرتبية  وز�رة  لك�ن  ونظًر� 
ومركز يف بالدنا،ونظر� لك�ن �ل�ظائف �لتعليمية مرتبطة مبمار�صة �صاغلها لالأد�ء �لتعليمي،والأن هذه �ل�ظائف مرتبطة 
باالحتياج �ملحت�صب لل�ز�رة من �ملعلمني فاإن كل ذلك يتطلب �أن تقنن عملية �ال�صتفادة من �صاغلي �ل�ظائف �لتعليمية 

وت�صبط مبعايري حتكم �ال�صتعانة بهم وفق معايري رقمية ون�عية من�صبطة.
�ل�ظائف  ب�صاغلي  �ال�صتعانة  عملية  حتكم  �أ�صا�صية  معايري  و�صع  �إىل  �ملدر�صية  �ل�ص�ؤون  وكالة  �صعت  لذلك 
�لرتب�ية  )�لت�صكيالت  �أ�صمته  فيما  �لتعليمية(  �ل�ظائف  )�صاغلي  �ملتخ�ص�صة  �لب�رشية  �الحتياجات  �لتعليمية،وحتدد 
و�لفروع  و�ملر�كز  و�ملكاتب  و�لتعليم  �لرتبية  و�إد�ر�ت  �لــ�ز�رة  جهاز  و�إد�ر�ت  و�أمانات  وكــاالت  كل  يف  �الإ�رش�فية( 

و�الأندية �لتابعة لها. 
ومن الأهداف التي يحققها هذا التوجه ما يلي:

• �صمان تنفيذ خطط وبر�مج وز�رة �لرتبية و�لتعليم.	
• �صمان ��صتقر�ر �لعملية �لرتب�ية و�لتعليمية يف �ملدر��ص.	
• �لبعد عن �لع�ص��ئية و�لتباين يف �أعد�د �مل�رشفني بني �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم.	
• ح�صاب �لعدد �ملت�فر بامليد�ن ودر��صة �الحتياج وفقه.	

وقد �صكلت جلنة للخروج مبعايري م�حدة بني �لبنني و�لبنات،ومثلت يف هذه �للجنة كافة �ل�كاالت �ملعنية وكذلك 
�الإد�ر�ت �لتي لها �رتباط ب�صاغلي �ل�ظائف �لتعليمية،و�تخذت �للجنة عدد� من �خلط��ت متثلت يف �الآتي:
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اخلطوة الأوىل: الدرا�سة امل�سبقة:  

�الإطالع على �جله�د �ل�صابقة و�لت�ص�ر�ت يف هذ� �ملجال وجمع �لبيانات و�الإح�صائيات.( 1
در��صة مهام كل �إد�رة على م�صت�ى جهاز �ل�ز�رة �أو �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم.( 2
در��صة �الرتباطات لكل �إد�رة �إن كانت بني �ملعلمني/ �ملعلمات، �أو �ملد�ر�ص، �أو ن�ع هذه �ملد�ر�ص حك�مية ( 3

�أم �أهلية،.... وحتديد هذه �الرتباطات وفق �ملهام �ملحددة لها.

اخلطوة الثانية: بناء املعايري وتطبيقها:  

ومتت هذه �خلط��ت مب�صاركة جميع قطاعات �ل�ز�رة حيث مت �إعد�د �الآتي:  
بناء معايري حتكم �أعد�د �صاغلي �ل�ظائف �لتعليمية �لذين يكلف�ن باالإ�رش�ف يف جهاز �ل�ز�رة و�إد�ر�ت ( 1

�لرتبية و�لتعليم.
تطبيق �ملعايري و��صتخال�ص �الأعد�د و�لت�صكيالت �الإ�رش�فية.( 2
�إعد�د بيانات مقارنة بني  �ل��قع �حلايل �مل�صتقبلي بعد تطبيق �ملعايري.( 3
مر�جعة �الأعد�د ودر��صة �إمكانية تطبيقها و�لتاأكد من �أن ذلك ال ي�صبب عجًز� يف �مليد�ن.( 4
مت در��صة �لت�ص�ر من قبل وكالء �ل�ز�رة �ملعنيني.( 5

اخلطوة الثالثة: املراجعة:  

�صكلت جلنة من بع�ص مديري �لرتبية و�لتعليم لدر��صة ما يخ�ص �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم و�إعطاء وجهات �لنظر 
يف ذلك و�خلروج بروؤية م�حدة ومر�جعة ما مت �إعد�ده،ح�ل �أهمية �إعد�د وثيقة لتك�ن مرجعًا �أ�صا�صيًا لتنظيم 

هذ� �لعمل.

اخلطوة الرابعة اإعداد الوثيقة:   

�إعد�د �ل�ص��بط و�الإجر�ء�ت لعملية �لفائ�ص �أو �لنق�ص،و�أ�صاليب معاجلته.
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اخلطوة اخلام�سة: اعتماد الوثيقة واإعالنها:   

مت مت �عتماد �ل�ثيقة بقر�ر �صم� �ل�زير رقم 32319894 وتاريخ 1432/2/22هـ.  

اخلطوة ال�ساد�سة: التغذية الراجعة:  

قامت �الإد�رة �لعامة ل�ص�ؤون �ملعلمني ب�كالة �ل�ص�ؤون �ملدر�صية باإ�صد�ر تعميم جلميع قطاعات �ل�ز�رة و�إد�ر�ت 
�لرتبية و�لتعليم ي�ؤكد على �لتايل:

�اللتز�م بتنفيذ قر�ر �صم� �ل�زير وفق �الآلية �ل��ردة يف وثيقة �لت�صكيالت �لرتب�ية �الإ�رش�فية جلهاز  �
�ل�ز�رة و�إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم.

تزويد �الإد�رة �لعامة ل�ص�ؤون �ملعلمني بتقرير يت�صمن روؤية كل قطاع و�إد�رة تربية وتعليم و�ملقرتحات  �
ح�ل وثيقة �لت�صكيالت �لرتب�ية �الإ�رش�فية لدر��صتها من قبل �للجنة �مل�صكلة لذلك.

وقد قامت �للجنة بدر��صة �لتغذية �لر�جعة من قطاعات �ل�ز�رة و�إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم وح�رشت ما يقارب 
)46( ملح�ظة ومقرتح و��صتف�صار. مت عر�صها على جلنة من بع�ص م�ص�ؤويل �ل�ز�رة ومديري �لرتبية و�لتعليم 

للبت فيها.   

اخلطوة ال�سابعة:   

مت �النتهاء من �لن�صخة �لنهائية ل�ثيقة �لت�صكيالت �لرتب�ية �الإ�رش�فية و�آلية �إعادة ت�زيع من هم خارج نطاق 
�أع�صاء جلنة  �لرتبية و�لتعليم بعد مر�جعتها وتدقيقها من قبل  �إد�ر�ت  �أو يف  �لــ�ز�رة  �الحتياج د�خل جهاز 

�الجتماع �لثاين للت�صكيالت �لرتب�ية �الإ�رش�فية يف �لريا�ص �الأربعاء )1432/7/27هـ(.

وفيما يلي مواد هذه الوثيقة :
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الت�سكيالت الرتبوية الإ�سرافية

املادة الأوىل: م�سمى الوثيقة:   

�لت�صكيالت �لرتب�ية �الإ�رش�فية جلهاز وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم باملناطق و�ملحافظات.

املادة الثانية : التطبيق:   

تطبق هذه �ل�ثيقة على جميع �لت�صكيالت �لرتب�ية �الإ�رش�فية )للبنني و�لبنات( يف  جهاز وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
ويف �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم.

املادة الثالثة: منطلقات هذه الوثيقة:  

�ل�صعي نح� حتقيق ر�صالة وروؤية وز�رة �لرتبية �لتعليم من خالل ��صتثمار �مل��رد �لب�رشية �ملتخ�ص�صة ( 1
وفق �الحتياج.

��صت�صعار �مل�صلحة �لعامة و�مل�ص�ؤولية ملا يخدم كافة �أوجه �لعمل �ص��ًء يف جهاز وز�رة �لرتبية و�لتعليم، ( 2
و�إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم �أو �لطالب و�لطالبات.

تغطي هذه �لت�صكيالت جميع �ملهام �الإ�رش�فية يف جهاز �ل�ز�رة و�إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم.( 3
هذه �ملعايري تك�ن للبنني وللبنات كاًل على حده.( 4

املادة الرابعة: مدة الوثيقة:  

خم�ص �صن��ت تبد�أ من تاريخ �صدور هذه �ل�ثيقة، وجتدد بقر�ر من �صاحب �ل�صالحية.

املادة اخلام�سة: مرجعية الوثيقة:  

بالتطبيق  �ملخ�لة  و�جلهة  �ل�ثيقة  معايري  تطبيق  متابعة  عن  �مل�ص�ؤولة  �جلهة  هي  �ملدر�صية  �ل�ص�ؤون  وكالة 
و�لتف�صري و�ملر�جعة و�لتحديث و�لتط�ير.

املادة ال�ساد�سة: ال�سوابط العامة:  

وفق  حده  على  كل  بنني/بنات،  قطاع  كل  �حتياج  على  بناًء  �الإ�رش�فية  �لرتب�ية  �لت�صكيالت  �حت�صاب  يتم 
�الإح�صائيات �ملعتمدة مع مر�عاة �الآتي:

مديرو �لرتبية و�لتعليم وم�صاعدوهم ال يتم �حت�صابهم �صمن �لن�صاب �ملحدد .( 1
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مديرو �الإد�ر�ت يف �الإد�ر�ت �لعامة للرتبية و�لتعليم وروؤ�صاء �الأق�صام يف �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم �لتي ( 2
�صمن  �حت�صابهم  يتم  ال  �ملعتمدة  �الإد�ريــة  �لهياكل  وفق  فاأكرث  مدر�صة   )  100  ( مد�ر�صها  عدد  يبلغ 

�لن�صاب �ملحدد من �أعد�د �مل�رشفني / �مل�رشفات.  
در��صي  ( 3 عام  كل  نهاية  يف  و�لتعليم  �لرتبية  بــاإد�ر�ت  له/�  و�لتجديد  �مل�رشفة  �مل�رشف/  تكليف  يك�ن 

وتزود وكالة �ل�ص�ؤون �ملدر�صية ب�ص�رة من �لقر�ر.
�مل�رشفني/ ( 4 باختيار  �لفنية �خلا�صة  �ل�ص��بط  بال�ز�رة مبتابعة ما يخ�صها و�إ�صد�ر  تق�م كل وكالة 

�مل�رشفات، و�ملتابعة و�الإ�رش�ف عليهم،ويتم تزويد وكالة �ل�ص�ؤون �ملدر�صية بن�صخة من هذه �ل�ص��بط 
كما يكلف �مل�رشف /�مل�رشفة يف جهاز �ل�ز�رة ملدة �صنتني ويك�ن جتديده من �صالحية معايل �لنائب 

لتعليم �لبنني / �لبنات .
وكالة �ل�ص�ؤون �ملدر�صية م�ص�ؤولة عن ت�ثيق �لبيانات و�الإح�صائيات لتك�ن �ملرجع يف هذ� �ل�صاأن. ( 5
�ملدر�صة �الأهلية ت�صمل �أي مدر�صة �أو معهد �أو مركز �أهلي مت �عتماد من قبل �لتعليم �الأهلي و�الأجنبي ( 6

يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم وتتطلب زيارة �إ�رش�فية بناء على ما �عتمد من �الإد�رة �لعامة للتعليم �الأهلي 
و�الأجنبي

عند ��صتحدث �أي �إد�رة فيتم �لعمل وفق ما يرد من تعليمات لهذ� �ال�صتحد�ث،ويتم �إدر�جه �صمن �ل�ثيقة ( 7
يف ن�صختها �ملط�رة بالتن�صيق مع وكالة �ل�ص�ؤون �ملدر�صية.

يتم �لعمل بهذه �ل�ثيقة وتلغى كافة �لتنظيمات �ملعيارية �لعددية �ل�صابقة،وتعترب هذه �ل�ثيقة نافذة من ( 8
تاريخ �صدورها.

حتت�صب �لت�صكيالت �لرتب�ية �الإ�رش�فية يف مكاتب �لرتبية و�لتعليم �صمن ن�صاب �إد�رة �لرتبية و�لتعليم ( 9
ووفق �إجمايل �لبيانات و�الإح�صائيات ولي�ص ب�صكل م�صتقل.

املادة ال�سابعة: اآلية تطبيق الت�سكيالت الرتبوية الإ�سرافية:  

ت�صكيل جلنة د�ئمة للت�صكيالت �لرتب�ية �الإ�رش�فية يف وكالة �ل�ز�رة لل�ص�ؤون �ملدر�صية ملتابعة تطبيق ( 1
هذه �لت�صكيالت يف جهاز �ل�ز�رة و�إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم،وتزود بن�صخة من جميع قر�ر�ت �لتكليف 

من قطاعات �ل�ز�رة و�إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم.
يتم متابعة تطبيق �لت�صكيالت �لرتب�ية �الإ�رش�فية يف �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم من قبل �مل�صاعد لل�ص�ؤون ( 2
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�ملدر�صية وترفع �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم ل�كالة �ل�ز�رة لل�ص�ؤون �ملدر�صية تقارير �صن�ية عن ذلك. 
يف حالة ح�ص�ل �مل�رشفـ/ـة على �إجازة ��صتثنائية �أو تفرغ �أو تكليف ملدة ف�صل در��صي فاأكرث فينتهي ( 3

تكليفه/ـا وير�صح بديل عنه/ـا وميكن �إعادة تكليفه/ـا عند رج�عه/ـا ح�صب �الحتياج.
جتدد �أو ت�صدر قر�ر�ت �لتكليف للم�رشفني و�مل�رشفات وفق �لت�صكيالت �الإ�رش�فية يف جهاز �ل�ز�رة ( 4

و�إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم على �لنح� �لتايل:
ت�صدر قر�ر�ت تكليف جديدة من �صاحب �ل�صالحية وفق �لت�صكيالت �جلديدة يف م�عد غايته ي�م �الثنني 

�مل��فق 1433/2/29هـ  هـ وتزود جلنة �لت�صكيالت بن�صخة منها:
• �صاحب �ل�صالحية  يف جهاز �ل�ز�رة معايل �لنائب �لتعليم للبنني �أو معايل �لنائب لتعليم �لبنات ( .	
• �صاحب �ل�صالحية  يف �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم مدير �لرتبية و�لتعليم على �أن تزود وكالة �ل�ز�رة 	

لل�ص�ؤون �ملدر�صية ب�ص�رة من �لقر�ر.
ي�صتفاد من �الأعد�د �لفائ�صة من �مل�رشفني �أو �مل�رشفات يف تغطية �لعجز يف بقية �الإد�ر�ت ويعاد �لز�ئد ( 5

للمد�ر�ص.
�لت�صكيالت �مل�ؤقتة للم�رشوعات �ملعتمدة، ( 6 �لبنات ح�صب �الخت�صا�ص على  �أو  �لبنني  بعد م��فقة نائب 

�إد�ر�ت �لعم�م يف �ل�ز�رة و�إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم يف حالة وج�د �حتياج ، على  يكلف م�رشف�ن يف 
�أن يك�ن ذلك م�ؤقتًا ط��ل مدة �مل�رشوع ، ووفق معايري و�رشوط �مل��فقة على تكليف �صاغلي �ل�ظائف 

�لتعليمية مل�رشوعات �ل�ز�رة ومب��فقة وكالة �ل�ص�ؤون �ملدر�صية ) �ملرفق 3 ( 
يتم �اللتز�م باملهام و�الأعمال جلميع �ملكلفني/�ملكلفات وفق ما مت تفريغهم من �أجله ويف حالة �ال�صتغناء ( 7

عن �مل�رشفني / �مل�رشفات بال�ز�رة يع�د �ملكلف/ـة الإد�رة �لرتبية و�لتعليم �لتي مت تكليفه من خاللها  .
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املادة الثامنة: الت�سكيالت الرتبوية الإ�سرافية على م�ستوى جهاز الوزارة:  

بناتبننيالإدارة
مكتب �سمو الوزير

70املكتب )م�ست�سارون(
مكتب نائب الوزير

50املكتب )م�ست�سارون(
مكتب نائب الوزير ل�سوؤون البنني

50املكتب )م�ست�سارون(
مكتب نائب الوزير ل�سوؤون البنات

05املكتب )م�ست�سارون(
الأمانة العامة لإدارات الرتبية والتعليم
88الأمانة العامة لإدارات الرتبية والتعليم

وكالة ال�سوؤون املدر�سية
50مكتب الوكيل )م�ست�سارون(

2020الإدارة العامة ل�سوؤون املعلمني
1010الإدارة العامة للتجهيزات املدر�سية
1010الإدارة العامة للتخطيط املدر�سي

55الإدارة العامة خلدمات الطالب
وكالة التعليم

55مكتب الوكيل )م�ست�سارون(
4040الإدارة العامة لالإ�سراف الرتبوي
2020الإدارة العامة للتدريب الرتبوي

2525الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة
1515الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي

1515الإدارة العامة للتوجيه والإر�ساد
1010الإدارة العامة للتوعية الإ�سالمية

2525الإدارة العامة للن�ساط الطالبي
1010الإدارة العامة لرعاية املوهوبني

77الإدارة العامة لتعليم الكبار
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بناتبننيالإدارة
الإدارة العامة لالختبارات والقبول

املعادلت
88
20

100ق�سايا �ساغلي الوظائف التعليمية
015الإدارة العامة لريا�ض الأطفال

40الإدارة العامة املدار�ض ال�سعودية باخلارج
وكالة التخطيط و التطوير

50مكتب الوكيل )م�ست�سارون(
3030الإدارة العامة للمناهج

88الإدارة العامة للتخطيط وال�سيا�سات
55تطوير لتقنيات التعليم والتعلم

33الإدارة العامة للربامج وامل�سروعات الرتبوية
88الإدارة العامة للبحوث
88الإدارة العامة للتقومي

اإدارات اأخرى
1212الإدارة العامة لتقنية املعلومات و احلا�سب

66الإدارة العامة لالإعالم الرتبوي
66الإدارة العامة للجودة 

20الإدارة العامة للعالقات اخلارجية
44اللجنة الوطنية للطفولة

33اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
010الإدارة العامة للمتابعة
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املادة التا�سعة: املعايري على م�ستوى اإدارات الرتبية والتعليم باملناطق واملحافظات بنني وبنات:  

مالحظاتيف كل اإدارة تربية و تعليمالإدارة

اأمانة اإدارة الرتبية والتعليم

اأمانة اإدارة الرتبية 
 م�سرفان/م�سرفتان باملناطق ، وم�سرفـ/ـة باملحافظاتوالتعليم

مكتب مدير الرتبية 
والتعليم

م�سرفان/باملناطق ، وم�سرف باملحافظات مب�سمى 
م�ست�سار تعليمي

مكتب الرتبية 
م�سرف �سوؤون تعليمية + م�سرف �سوؤون مدر�سيةوالتعليم

م�سرفة لكل 1500 معلمةاملتابعة ) بنات فقط (
ال�سوؤون املدر�سية

م�سرف/ـه لكل 1200 معلم/ـه�سوؤون املعلمني

ل يقل عن 2م�سرفان/
م�سرفتان يف اإدارات 

الرتبية  والتعليم        
+ م�سرف/ـة لعالقات 

املعلمني

التجهيزات املدر�سية
للتجهيزات املدر�سية م�سرف/ـه لكل 300 مدر�سة، م�سرفـ/ـة لكل70مركز 

م�سادر، م�سرفـ/ـة لكل70حم�سر خمترب، م�سرفـ/ـه لكل اإدارة تربية وتعليم 
تقنيات تعليم .  وما زاد عن 100مدر�سة فلكل 200مدر�سة م�سرفـ/ـه

 

 م�سرف/ـه لكل 500 مدر�سةالتخطيط املدر�سي

للمقا�سف املدر�سية م�سرفـ/ـة لكل 300مدر�سة، وللنقل املدر�سي م�سرفـ/ـة لكل خدمات الطالب
 300 مدر�سة

م�سرفني يف املناطق / م�سرف يف املحافظاتال�سحة املدر�سية 
ال�سوؤون التعليمية

م�سرف/ــه لكل 60 معلم/ــه يف املدار�ض الداخلية )اأقل من م�سافة النتداب(، الإ�سراف الرتبوي
وم�سرف/ـه لكل 40 معلم/ـه يف املدار�ض اخلارجية )م�سافة النتداب(

على األ يقل عن م�سرف/ـه لكل 1200 معلم/ـهالتدريب الرتبوي
م�سرف/ـة

م�سرف/ـه لكل 50 معلم/ـه يف املدار�ض الداخلية )اأقل من م�سافة النتداب(، الرتبية اخلا�سة
وم�سرف/ـه لكل 40 معلم/ـه يف املدار�ض اخلارجية )م�سافة النتداب(

معلمي الرتبية 
اخلا�سة



التشكيالت التربوية اإلشرافية جلهاز وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم باملناطق واحملافظات

13

مالحظاتيف كل اإدارة تربية و تعليمالإدارة

التعليم الأهلي 
اأقل من 10 مدر�سة م�سرف/ــه لكل 25 مدر�سة اأهليةوالأجنبي

يكلف بها الإ�سراف

م�سرف/ـه لكل 50 مدر�سة، م�سرف/ـه لكل وحدة توجيه واإر�سادالتوجيه والإر�ساد

م�سرف/ــه لكل 80 مدر�سةالتوعية الإ�سالمية
ل يقل عن م�سرف/
ـة يف كل اإدارة تربية 

وتعليم

الن�ساط الطالبي

3 م�سرفني/ـات لكل اإدارة عامة للرتبية والتعليم وم�سرف/ـه لكل اإدارة تربية 
وتعليم + م�سرف/ـه لكل 40 مدر�سة، ولكل من�ساأة طالبية م�سرف/ فئة ) بيت 

الطالب املع�سكر الك�سفي، املجمع الريا�سي، املركز العلمي، النادي الثقايف، مركز 
تدريب احلا�سب الآيل الطالبي، مركز التدريب الطالبي (.

يف اإدارات الرتبية 
والتعليم يتم توزيع 
العدد على الربامج 

وي�سمل جميع 
الأن�سطة

ولكل مركز م�سرف/م�سرف/ــه لكل 80 مدر�سةرعاية املوهوبني
م�سرفـة

م�سرف/ـه لكل 60 مدر�سة اأو مركز حمو اأمية اأو برنامج، م�سرف/ـه تعليم الكبار
لكل04مدر�سة اأو مركز حمو اأمية اأو برنامج خارجية )م�سافة انتداب(.

م�سرفـ/ـة لكل اإدارة تعليم وما زاد عن 100مدر�سة فم�سرفـ/ـة لكل 150 مدر�سةالختبارات والقبول
ق�سايا �ساغلي 

الوظائف التعليمية 
)بنني فقط(

م�سرف لكل1500معلم

م�سرفــه لكل 50 معلمة ريا�ض اأطفالريا�ض الأطفال
ل يقل عن م�سرفة 

لكل اإدارة تربية 
وتعليم

التخطيط و التطوير
3م�سرفني/ـات باملناطق، 2م�سرفـ/ـة باملحافظةالتخطيط والتطوير

اإدارات اأخرى

تقنية املعلومات 
واحلا�سب

م�سرف/ـه لكل110مدر�سة، وللبوابة الإلكرتونية م�سرفـ/ـة لكل اإدارة تربية 
 وتعليم، ولتاأهيل وتدريب تقني م�سرفـ/ـة لكل 1800معلم/ـه

م�سرفان/م�سرفتان باملناطق، وم�سرفـ/ـة لكل اإدارة تربية وتعليم، وم�سرفــ/ـة  الإعالم الرتبوي
لكل ا�ستديو تعليمي يف اإدارة الرتبية والتعليم التي لديها ا�ستديو

 م�سرفـ/ـة لكل55 مدر�سةاجلودة

و�هلل �مل�فق
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اآليات متابعة تنفيذ القرار والتعامل مع من هم خارج نطاق الحتياج

اأوًل: ت�سكيل جلنة ملتابعة تنفيذ القرار تتكون من:   

رئي�صًا  �أ   - �مل�صاعد / لل�ص�ؤون �ملدر�صية      
ع�ص� / �أمني �للجنة ب - مدير �ص�ؤون �ملعلمني       

ع�ص�ً� ج - �أمني �إد�رة �لرتبية و�لتعليم      
�أع�صاء د  - مديري �إد�ر�ت �الإ�رش�ف �لرتب�ي ) بنني ـ بنات (   

) مر�قب �صبط ج�ده (  هـ - مدير / رئي�ص �جل�دة                             

مهام اللجنة : 

در��صة مناذج �حل�رش �لنهائي ل��قع �صاغلي �ل�ظائف �لتعليمية يف �الإد�رة .( 1
�ملعايري ( 2 �ص�ء  يف  و�لتعليم  �لرتبية  �إد�رة  م�صت�ى  على  و�ل�صعب  �الأق�صام  يف  �ل�صاغرة  �الأماكن  ح�رش 

�ملعتمدة وعر�صها على مدير �لرتبية و�لتعليم العتمادها .
هذة ( 3 من  لال�صتفادة  و�ملقرتح  بالزياد�ت  بيان  و�إعــد�د  و�ل�صعب  و�الأق�صام  �الإد�ر�ت  من  يرد  ما  در��صة 

�لزيادة بناًء على :
�أ   - بيان �الأماكن �ل�صاغرة . 

ب - رغبة �صاغلي �ل�ظائف �لتعليمية . 
ج - �ص��بط �ملفا�صلة �ملحددة ) مرفق 2 ( . 

�إد�رة �لرتبية و�لتعليم يف �ص�ء �ملعايري �ملعتمدة ( 4 �أعد�د �صاغلي �ل�ظائف �لتعليمية يف  �إعد�د تقرير عن 
للت�صكيالت �الإ�رش�فية . 

متابعة عدم تكليف �أي �صاغل وظيفة تعليمية باأي عمل لي�ص من �صمن �لت�صكيالت �لرتب�ية �الإ�رش�فية ( 5
�ملعتمدة. 
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ثانياً : اآلية اإعادة توزيع من هم خارج نطاق الحتياج ) اإدارات الرتبية والتعليم (    

تعتمد �آلية �إعادة ت�زيع من هم خارج نطاق �الحتياج على جمم�عة من �خلط��ت �لرئي�صية هي  :   
�الإد�رة ( 1 �لتعليمية من قبل  �الإد�رة من �صاغلي �ل�ظائف  �ملفا�صلة على جميع من�ص�بي  تطبيق �ص��بط 

�ملعنية بالتن�صيق مع جلنة متابعة �لتنفيذ ، ) مرفق 2 ( 
حتديد �لزياد�ت و�الحتياج من قبل كل �إد�رة يف ��صتمار�ت خا�صة . ( 2
حتديد من تنطبق عليهم �ص��بط �إعادة �لت�زيع و�النتقال من �الإد�رة . ( 3
تزويد جلنة متابعة �لتنفيذ ببيانات �الأماكن �ل�صاغرة و�الأعد�د �لز�ئدة من �مل�رشفني و�مل�رشفات يف كل ( 4

�إد�رة/ق�صم على حدة، م��صحا فيها من تنطبق عليه �ص��بط �إعادة �لت�زيع و�النتقال . 
تق�م جلنة متابعة �لتنفيذ يف �إد�رة �لرتبية و�لتعليم باإعد�د بيانات �الأماكن �ل�صاغرة وو�صائل �الت�صال ( 5

بها وتزود جميع �الإد�ر�ت و�الأق�صام �لتي لديها زياد�ت عن �ملخ�ص�ص يف �أعد�د �ملكلفني و�ملكلفات . 
عليهم ( 6 تنطبق  �لذين  و�مل�رشفات  بامل�رشفني  بيانا  باإعد�د  �ملخ�ص�ص  عن  �لزيادة  ذ�ت  �الإد�ر�ت  تق�م 

�ص��بط �إعادة �لت�زيع و�النتقال ، �أو من لديهم رغبة يف �النتقال الأماكن حمددة من �ل�ص��غر ب�رشط 
�لت�قيع على من�ذج �لطلب �خلا�ص بذلك تعده جلنة متابعة �لتنفيذ ، كما يتم �إرفاق جميع �ل�صري �لذ�تية 

لكل م�رشفـ/ ـه . 
يتم �عتماد �أ�صماء من تنطبق عليهم �ص��بط �لع�دة للميد�ن �لرتب�ي �أو من �صيتم ت�زيعهم على �الإد�ر�ت ( 7

�ملحتاجة من قبل مدير �لرتبية و�لتعليم. 

ثالثاً : حمددات اإعادة توزيع �ساغلي الوظائف التعليمية على املدار�س :   

مر�صد ( 1  ، مدر�صة  وكيل   ، معلم   ( �ملد�ر�ص  يف  �إليه  �ملنتقل  �لعمل  ن�عية  يف  �ل�صخ�صية  رغباتهم  حتقيق 
�إحلاقه بربنامج تعزيزي  �أو  �ملطل�بة  �لكفايات �لالزمة الأد�ء �ملهمة  �لخ ( مع �صمان وج�د  طالبي،،، 

ي�صاعده على جتديد قدر�ته �لتعليمية و�لعملية يف �ملجال �ملطل�ب  . 
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�سوابط املفا�سلة يف تكليف �ساغلي الوظائف التعليمية

اأوًل : م�سادر اتخاذ القرار والبيانات وال�سواهد واملوؤ�سرات املالئمة لتوحيد معايري و�سوابط تطبيق   
قرار الت�سكيالت الإ�سرافية . 

قر�ر �لت�صكيالت �الإ�رش�فية رقم 32319894 يف 1432/2/22هـ ( 1
وثيقة �ص��بط تكليف �صاغلي �ل�ظائف �لتعليمية 31/100 يف 1428/11/18هـ .  ( 2
حمدد�ت و�ص��هد وم�ؤ�رش�ت �ملفا�صلة بني �مل�رشفني �لرتب�يني  . ( 3  

ثانًيا: عنا�سر املفا�سلة بني امل�سرفني/ امل�سرفات الرتبويني.  
املحدداتالدرجة العنا�صرم
درجة لكل �سنة باإجمايل 10 �سنوات10تاريخ املبا�سرة يف التعليم1
درجتان عن كل �سنة باإجمايل 5 �سنوات10تاريخ املبا�سرة يف العمل م�سرفا2ً
يتم ح�سم درجة مقابل كل خم�سة اأيام غياب بعذر10الغياب بعذر3
يتم ح�سم درجتني  مقابل كل خم�سة اأيام غياب بدون عذر10الغياب بدون عذر4

تقدمي الربامج التدريبية يف جمال عمله 5
درجة عن كل برنامج تدريبي ) معتمد ( يف العام الدرا�سي10ملن�سوبي التعليم لل�سنوات اخلم�ض املا�سية فقط

10املوؤهالت العلمية6

بكالوريو�ض تربوي ) 5 ( خم�سة 
بكالوريو�ض غري تربوي ) 3 ( ثالثة

ماج�ستري ) 3 ( ثالثة
 دكتوراه ) 2 ( اثنان

10تقدير الأداء الوظيفي ) لأخر �سنتني (7
)3( 95 - 90

اأكرث من 95  )5(
عند كل عام

يعزز راأيه ب�سواهد وموؤ�سرات30راأي الرئي�ض املبا�سر8
تر�سد من واقع جمع نتائج العنا�سر امل�سار اإليها 100املجموع الكلي 



التشكيالت التربوية اإلشرافية جلهاز وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم باملناطق واحملافظات

17

معايري و�سروط املوافقة على تكليف �ساغلي الوظائف التعليمية للم�سروعات املزمنة

نظًر� لتطبيق م�رشوعات تعليمية وترب�ية لها �متد�دها يف �مليد�ن مما قد يتطلب تكليف �صاغلي �ل�ظائف �لتعليمية 
ا على دعم هذه �مل�رشوعات فقد مت �عتماد �ملعايري و�ل�رشوط �لتي يجب تطبيقها عند �لتكليف : ب�صكل م�ؤقت لها وحر�صً

 

اأول: ال�سروط الواجب توفرها يف الربنامج اأو امل�سروع للموافقة على تكليف �ساغلي الوظائف التعليمية   
للعمل فيه  . 

وج�د قر�ر من �صاحب �ل�صالحية لتنفيذ �مل�رشوع ( 1

�أن يك�ن �مل�رشوع مركزي و�إد�رته �لعليا يف جهاز �ل�ز�رة . ( 2

وج�د خطه زمنية مف�صلة لتنفيذ �مل�رشوع ومر�حلة �ملختلفة  . ( 3

ثانياً : ال�سروط الواجب توفرها فيمن �سيكلف من �ساغلي الوظائف التعليمية للعمل يف امل�سروعات    

جهاز الوزارة : 

�أ . م��فقة �الإد�رة �لتي يعمل بها �مل�رشف / �مل�رشفة على تكليفه .

ب. منا�صبة تخ�ص�ص �ملكلف الأهد�ف ومهام �مل�رشوع ، مع ت�فر �لكفايات �لالزمة للعمل بامل�رشوع . 

ج . �أن يك�ن وفق �لعدد �ملخ�ص�ص للم�رشوع . 

د . ي�صدر قر�ر �لتكليف من وكالة �ل�ز�رة لل�ص�ؤون �ملدر�صية  . 

اإدارات الرتبية والتعليم : 

�أ ـ م��فقة مدير عام / مدير �إد�رة �لرتبية و�لتعليم على تكليفه . 

ب ـ منا�صبة تخ�ص�ص �ملكلف الأهد�ف ومهام �مل�رشوع ، مع ت�فر �لكفايات �لالزمة للعمل بامل�رشوع . 

ج ـ خربة يف �لتعليم ال تقل عن خم�ص �صن��ت و�الأول�ية للم�رشفني باالإد�رة 
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د ـ �أن يك�ن وفق �لعدد �ملخ�ص�ص للم�رشوع . 

هـ ـ �أال ي�ؤدي تكليفه �إىل حدوث عجز يف ) �ملعلمني / �ملعلمات ( يف �إد�رة �لرتبية و�لتعليم  . 

ثالثاً : يكلف �ساغل الوظيفة التعليمية مدة امل�سروع املعتمدة من �ساحب ال�سالحية  وجتدد وفق مدة   
امل�سروع من �ساحب ال�سالحية ، وتزود جلنة املتابعة الداخلية بوكالة ال�سوؤون املدر�سية ب�سورة من 

القرار  . 

اإىل عمله ال�سابق قبل التكليف  :  يعود �ساغل الوظيفة التعليمية بعد انتهاء تكليفه من امل�سروع  رابعاً   
بقرار من �ساحب ال�سالحية  . 






